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Zm|uva o vklade a qibeľe hotovostí v zaplombovaných obaloch
v zmysle l269 ods. 2 zá,kona č,. 5I31I99I Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších

uzatvorenâ
pľedpisov

I. Zmluvné stľany
Všeobecná úverová banka, a. s.
sídlo:
Mlynské nivy 1, 829 90 Bľatislava
obchodný ľegister:
okľesný súd Bratislava I
Oddiel:
Sa, Vložka číslo:341lB
ICO
31 320 Ţ55
IČo
sK7020000207
2O2O41I8|I

DIČ:

Zastupená:
(titul, meno,
priezvisko)
(funkcia)
a
(titul, meno,
pľiezvisko)
(funkcia)
(ďalej len,, bankď')

Anton Maľtaus
ManaŽér klientskych

v

zt'

Peter Šlapka
Manažérklientskych

v

zť ahov senioľ

ahov

a

Názov/ obchodné
meno

Dopravný podnik mesta Považská Bystľica s. ľ. o.
skľátene

Sídlo/Miesto

podnikania**

Zapis:
ICO**

IČ DPH:**

DPMPB

s.ľ.o

Śportovcov 340
Považská Bystrica 017 01
obchodný ľegisteľ okĺesnéhosúdu Trenčín
oddiel: Sro VloŽka číslo:40391/R
53 153 073

SK2Ţ2130656I

DIĆ:**

Zastupenýlâ*
Radovan Cmelo, konateľ
(ďalej len

',klient")

II. Pľedmet zmluw
Pľedmetom zmluvyle:
I. realizâcia vkladov hotovosti v EUR v bankovkách a minciach, resp. v bankovkách v cudzej mene
------, (ďalej len ,,hotovosť") klientom foľmou ich zloženia v zaplombovaných obaloch (ďălej len
,'zaplombované obaly"),
2. realizácia výberu hotovosti v EUR, resp. v bankovkách v cudzej mene ------ klientom formou
zaplombovaných obalov,

- Nevyplnené
riadky treba vyěiaĺknut'
-Nehodiace sa prečiaľknite

I

v nasledovných oľganizač:nýchjednotkách VÚB, a. s.: pobočka Považská Bystľica naztĺk\ade
stanovených pođmienok a v ztĺj omný ch v zť ahov zmluvných stľán, za poplatok.

III. Pľáva a povinnosti banky
1. Banka bude vykonéxaťpľeklienta služby v zmysle tejto zmluvy v stanovenom čase a organizačných
jednotkách banky.
2. Banka dohodne s klientom foľmy plombovania, ktoľébude používaťklient pľi adjustácii vkladu
formou zaplombovaných obalov. Vzor foľmy plombovania je súčasťouzmluvy.
3. V prípade, že boli v adjustácii obalu zistené nedostatky (e porušený obal, jeho uzáver, plomba alebo
uzavźĺacíprvok s deštľukčnouidentiťrkáciou porušenia uzáveľu) alebo boli zistené nesprávne
identifikačnéznaky na plombe, banka takýo zaplombovaný obal nepľebeľie.
4. Banka potvľdí klientovi prevzatíe zaplombovaného obalu na spľievodnom doklade prepľavcu' ľesp.
đľuhomdieli pokladničnej zloženky, pľičomsi však vyhľadzuje pľávo dodatočnéhozućtovanía
pľípadných rozdielov, zistených v prţatých hotovostiach pľi ich komisionálnom spľacovaní v banke.
5. Hotovosť v zaplombovanom obale banka zűčtuje na účetklienta v deň jej doľučenia,pokiaľ nie je
dohodnuté inak.
6. Banka si vyhĺadzuje pľávo stanoviť klientovi v ľámci pracovného dňa uľčitúhodinu alebo časové
rozpatie nareaLizáciu vkladu a výberu hotovosti v zaplombovaných obaloch.
7 . Zaśtavhotovosti vybľanej zo zaplombovaného obalu povaŽuje banka stav zistený zamestnancami
banky po ich komisionálnom spľacovaní. Rozdiely medzi sumou hotovosti, zúčtovanouv prospech
účtuklienta pri pľevzatí zap|ombovaného obalu alebo pri prevzatí obsahu zaplombovaného obalu v
banke a skutbčným stavoń hotovosti, zistenom pľi komisionálnom spľacovaní v banke, vyúčtuje
bankanajneskôrpiaty (5) pľacovný đeňpozuětovaníhotovosti zozaplombovaného obalu. V pľípade
zistených ľozdie1ov pľi śpľacovaníhotovosti podľa predchâdzajúcej vety, banka tieto rozdiely
vyúčĘezíětuklientä uvedeného v článku IV. bod 1 tejto zmluvy bez ohľadu na stav pľostľieđkov
na účte.

8. Na konveľziu cuđzíchmiennavzźtjom'ľesp. EUR a cudzích mien,

sa použije kuľzový lístok banky

platný v čase ziňtovarlia hotovosti podľa údajov uveđenýchna Pokladničnej zloŽenke- Pre
łyúčiovaniedifeľencie alebo hotovosti podľa bodu 10 tohto článku, banka použţe kurzový lístok

banky platný v čase vyúčtovania.
Banka-informuje klienta o výške zistenej azaučtovanej diferencie (ľozdielu mędzi sumou zistenou
pľi komisionálńom spľacovaní hotovosti v banke a sumou uvedenou na sprievodnom doklade) na
łypise zučtua v prípädedifeľencie nad sumu 10 (desať) EUR vrátane vyhotoví banka aj oznttmeníe
o difeľencii, ktoľénásledne doručíklientovi.
10. Banka sa zavazuje cudzie bankovky a mince (hotovosť v mene neuvedenej v č1. il. tejto zmluvy)
nájdené v zaplombovanom obale odovzdať klientovi, opľoti potvrdeniu. Bankoyky a'mince
u ktoľých vznikne podozľenie,že sífalšovanéalebo pozmenené, banka odoberie. Podobne ođoberie
aj bankovky a mince zal<toré sa podľa pľávnych pľedpisov neposkyuj e ntůtađa(napľ. v dôsledku
pbškodenia nie sú identifikovateľné, bankovky a mince pľi ktorýc! je- podozrenie, ž.e pochâđzají
ż tľestného činu alebo ich poškodením bol spáchaný tľestný ěin a pod.) o takomto odobľatívyhotoví
banka pre klienta potvľdënie, ktoľému doľučíaďa|ej postupuje podľa pľíslušnýchpľávnych
pľedpisov (napľ. Ztlkon o Náľodnej banke Slovenska).
11.Vpripaďe,'žď zaplombovaný obaI obsahuje bankovky amince uvedené vbode 10 tohto článku,
baikâ znížisumi vkladanęj hotovosti o sumu tejto hotovosti, pľičominformuje klienta spôsobom
uvedeným v bode 9. a I0, Cl. n. tejto Zmluvy.
IL.Y prípăďe, že baĺtka pľi prebeľâní zaplombovaného obalu zistí neđodtžaníe.stanovených
hńotnostných limitov nä jeđenobal (čl. IV; bod 1 tejto zmluvy), mâprtlvo odmietnuť pľţaťvklad,
ktorý obsahuj e takfi o/takéto zaplombované obaly.
13.Výdâj azuětovaniě výberu hotóvosti EUR, resp. cudzej meţy banka reaIiĄeĺazâ.klade riadne
vyplneného šeku VÚB, â. S., opatľeného podpisom (podpismi) a odtlačkom pečiatĘpodl'a
pôdpisového vzoru kúčtuklienta, zktorého sa ľealizuje výbeľ. ozrealizovanom výbeľe obdrží
klient tlačový doklad z opeľâcie výbeľu.
14. Pľípraw a adjustáoiu výdávanej hotovosti EUR, resp. cudzej meny do zaplombovaného obalu
vykoná banka vždy komisionálne.
15.Do zaplombovaného obalu s hotovosťou vkladá banka aj pokladničnú súpisku, obsahujúcu údaje
o počté,nominálnej skladbe a celkovej sume vydávanej hotovosti.

9.

IV. Pľáva a povinnostĺ klĺenta
1

.

Klient sazavd,zuje rcalizovať vklady hotovosti v zaplombovaných obaloch, v zmysle článku II., bod
Ęto zmluvy, nabežný účetEUR čísloSK44 0200 0000 0043 0856 1451, pľičomsazaväzuje

1.

maximálne hmotnosti, ktoľémôže mat' zaplombovaný obal a síce :
- zaplombovaný obal s hotovosťou pľispôsobený na prenášanie jednou osobou môŽe mať

do držĺavat'

maximálne 10kg,
- zaplombovaný obal pľispôsobený na pľenášanie dvoma osobami môže mat' maximálne 30 kg.
2. Klient je oprávnený ľealizovať výbeľy hotovosti v zaplombovaných obaloch v zmysle článku II.,
bod2.tejtozmluvy,zbežnéhoEURúčtu č.SK440200000000430856 1451atonazttk|adeľiadne
vyplneného šeku VUB, a.s.
3. Klient bude pouŽívaťnasledovnú formu plombovania**:
b

j

ednoľázové bezpečnostné

i----.--=-=-.--

plomby

4. Klient zabezpećí, aby
a) vklady hotovosti EUR boli adjustované ođdeleneod vkladov v cudzej mene v osobitných
zaplombovaných obaloch ;
b) v zaplombovaných obaloch boli vloženélen celé peníaze, papierové peniaze boli adjustované
podľa nominálnych hodnôt a meny' zapáskované v balíčkochpo 100 kusoch (to isté platí aj pre
neúplné balíčky,tj. balíčkyobsahujúce menej neŽ 100 kusov pľíslušnejnominálnéj hodnóty
papieľovýchpeíazi). Mince boli adjustované v sáčkoch alebo vo zvitkoch podľa nominálnych
hodnôt, v počtoch po 25 ks a2 a 1 EUR, v počtoch po 40 ks á 0,50; 0,20 a 0,10 EUR a v počtoch
po 50 ks á 0,05; 0,02 a0,01 EUR, ľesp. V 10 násobkoch uvedených počtov. Na páskach
papieľových peřnzí a na obaloch s mincami bol uvedený počet kusov' nominálna hodnota
a suma vkladanej hotovosti, dátum, pečiatka klienta (ak klient ňou disponuje) a podpis klienta
aIebo zamestnancov klienta, ktoľípeniaze adjustovali;
c) adjustovaná hotovosť bola vkladaná do zaplombovaných obalov spolu s pokladničnou súpiskou,
obsahujúcou údaje o počte' nominálnej skladbe a celkovej sume vkladanej hotovosti (v pľípade
cudzej meny musí bý'ku každej mene vystavená samostatná pokladničná súpiska);
d) spolu so zaplombovaým obalom bolapľedložeĺláńađne
vyplnenápokladničná zloženka,podľa
pľedtlače,vpľípadecudzej meny musí byt'pokladničnâ zložęnka vyplnená zakaždu cudziu
menu samostatne s uvedením konkĺétnejcudzej meny;
e) zaplombovaný obal bol (napľ. na štítku, na vlajočke), oznaěeĺý nâzvom, adľesou a druhom
peňazí, t. j. ,,EUR" alebo ,,CM";
čísla
konkľétnych plomb použitých na doručovanýchzaplombovaných obaloch boli vyznačené
Đ
napokladničnej zloženke' ľesp. na spľievodnom doklade pľepľavcu.
5' Klient pľedloŽí bankę:
prílohu ě. I ,,Zoznam kontaktných osôb a identifikačných údajov pľe realiztĺciu vkladov
hotovosti v zaplombovaných obalochoo, v ktorom uvedie popis identifikačných znakov, ktoľé
bude používaťpľi zaplombovanom obale a kontaktné osoby s uvedením telefórrnych' ľesp.
faxových ěísielpre prípad potľeby vľátenia cudzích peňazi zistených v zaplombovanom obalé,
resp. infoľmovania klienta alebo jeho oľganizačnej zložky vo veciach súvisiacich s vkladmi /
výbermi,
pľílohu č. 2 ,Zozrlam identifikačných údajov pľe ręalizâciu výberov hotovosti
v zaplombovaných obaloch",
prílohu ě.3 ,,Zozĺam vozidiel opľávnenýchnavjazd' do pľiestoľov banky " a
pľílohu č.4 ,,Zoznam osôb opĺávnených na vstup do priestorov banky'o.
Uvedené zozîamysú prílohou zmluvy, musia bý' vyhotovené ku každej zmluve a podpísané
klientom, ľesp. oprávnęným (mi) zástupcom (zástupcami) klięnta. Tięto zoznamy muŞíklient
neodkladne aktualizovať pľi každej zmęîęa doľučiťbanke. Akúkoľvek Zmenu údajov alebo osôb
uvedených klientom v pľílohách č:. I aŽ č' 4 tejto zmluvy je klient povinný písomne oznźĺmiť

a doručiťkaždej otganizačnej jednotke banky uvedenej v čl. il tejto zmluvy s tým,

žezmenuúdajov
realizujeklientpredloŽenímnovej prílohy. Jednostľannýmpísomným oznâmęnímzmĺny v prílohe
č,. I až č. 4 tejto zmluvy klientom banke podľa preďchâdzajúcej vety, je nová pľíloha pre obidve
zmluvné strany zéĺvaznźĺodo dňa vyznačeného klientom na danej prílohe, najskôľ však okamihom
jej doručenia banke. Dátumom účinnostinovej pľílohč. I až č. 4 tejto zmluvy, zanikâ platnosť
pľípade, ak údaje v aktualizovanej pľíloheč. 1
zmeîa e
obidve zmluvnó strany zâvazntĺ

6.

V pľípade,že vkladlvýber hotovosti v

o

realizovať

or ganizaěné

7

8.

9,

papierových peňazí) medzi sumou hotovosti, uvedenou na pokladničnej zloženke a skutočným
zisteným stavom hotovosti. Klient súhlasí, že bankaje opľávnená inkasným spôsobom zaučtovať
zistený ľozdiel podľa pteđchadzajúcejvety aj v pľípadenedostatku finančných pľostľiedkov na úěte,
čímna účtemôže vzniknúť alebo sa zvýšiťdebet.
Klient sazavázujepožiadať pľíslušnéobchodné miesto VUB, a. s., o výšku a skladbu požadovanýho
výbeľu hotovostj ÉUR,ľesp. cudzej meny v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB,
a.s. Nahlasovanie zabezpečuje klient osobne foľmou pľedloŽenia vyplneného tlačiva - univerzálnej
Žiadosti, telefonicky, faxovou spľávou alebo mailom podl'a pteďchźĺdzĄúcehodohovoru s bankou.
Banka má pľávo spätnej kontroly oveľenia osoby nahlasujúcej výber.
Pľi pľíjme zaplombovaného obalu s výbeľom hotovosti EUR, ľesp. cudzej meny sa klient pľesvedčí,
či obal' jeho uzáver a plomba aIebo uzatvźracípľvok s deštľukčnouidentifikáciou poľušenia

uzâveru, nie sú porušené.
Klient sa zaväzuje uznať správnosť sumy výbeľu hotovosti v zaplombovanom obale podľa sumy
uvedenej na tlačovom doklade z oper ácie výbeľu.
1 1. Klient sa zavazuje zaplatiť banke poplatky v zmysle čl. VI. tejto zmluvy.
I2.Y ptípade určenia hodiny alebo časovéhotozpâtia na ręalizáciu vkladov avýbeľov hotovosti
v zaplombovaných obaloch klientovi bankou, v ľámci pľacovného dňa, klient sa zavazuje
đodržiav ať uľčenýteľmín.
13. Klient upovedomí banku o všetkých organizač,ĺýchzmenách, pľíp.iných okolnostiach, ktoľéby
mali vplyv na spôsob vkladov a výberov hotovosti v zaplombovaných obaloch, dohodnutých touto
zmluvou.
l4.Prepľavu hotovosti v zaplombovanom obale bude realizovať G 3 Pluso s.ľ.o.' Šoltésova421,
017 01 Považská Bystrica, kontakt: JUDľ. Roman Jaľoš, jaľosľoman@g3plus.com+42I9II704757
15. Klient prehlasuje, že peťĺažnépľostľiedky vkladané pľostredníctvom zaplombovaných obalov na
účetuvedený v článku IV. bod 1 tejto zmluvy, sú jeho vlastníctvom a pľedstavujútržby z jeho
podnikatel'skej činnosti autobusová prepľava
i6. Klient prehlasuje, Že účelomvýbeľu peíažnýchpľostriedkov prostredníctvomzaplombovaných
obalov zilětu uvedeného v článku IV. bod 2 tejto zmluvy,je: dotácia pokladne'
10.

V. Zodpovednosť za v znikĺlutéškody
1. Ak stľatí klient matricu k plombovacím kliešťam' beľie na vedomie, Že je povinný ihneď telefonicky
alebo faxovou spľávou a následne písomne vyrozumieť o tom banku a dohodnúť s ňou záľovęň
potľebnéopatľenia. Inak klient zodpovedá za škođy,ktoľéby z nenahlásenia stľaty vznikli.
2. Klient zodpovedá v plnej mięre za škody spôsobené nespľávnym použitímdohodnutej foľmy
plombovania, ktoľými bude uzatvźraťoba|y s vkladmi hotovosti'
3. Klient zodpovedá v plnej mieľe za škody spôsobené z titulu neoznámenta zmien v zoznamoch
v zmysle bodu 5. a6. čI.IV. tejto zmluvy.

VI. Poplatky
1

PoplatĘ za vklaďy hotovosti v zaplombovanom obale banka zućtuje bezhotovostne na ťaľchu

beŽného EUR účtuklienta

čísloSK44 0200 0000 0043 0856 L45l, v prípade cudzej meny
bežnéhoúčtuklienta číslo

na ťaľchu

2.

3.
4.

Podnikatelia ainé pľávnické osoby, ktoľý tvoľíneoddeliteľnú súčasťoutejto zmluvy, a to pľi každej
opeľácii. V pľípade, ak je klientovi udelená výnimka z poplatku alebo poplatkov v zmyslé Cęnníká
VUB, â. s. : Podnikatelia ainé pľávnické osoby, a.s., poplatky sú uplatňované v zmysle udelenej
výnimky' o ktoľej banka klienta infoľmuje.
Poplatky za výber hotovosti v zaplombovanom obale banka zűčtuje bezhotovostne na ťaľchu
bežnéhoEUR účtuklienta čísloSK44 0200 0000 0043 0856 1451,v pľípadecuđzejmeĺ}y na ťaľchu
bežnéhoúčtuklienta číslo
Podnikatelia a iné_ pľáv{.ţý. osoby, ktoľý tvorí neoddelitęľnúsúčasťoutejto zmluvy, a to pľi každej
opeľácii. V pţpape, ak je klientovi udelená výnimka z poplatku alebo poplatkov v-zmyslô Cenníkä
VUB, a. S. - Podnikatelia a iné pľávnické osoby, a.s.' poplatky sú uplatňované v zmýsle udelenej
výnimky, o ktorej banka klienta informuje.
Klient podpísanímtejto zmluvy vyhlasuje apotvrdzuje, že sa spoplatkami súvisiacimi stouto
zmluvou oboznámil, poľozumel im a súhlasí s nimi.
Banka si vyhľadzuje pľávo zmeniť výšku poplatkov v nadvaznosti na zmeny v Ceruríku VÚB, a. s'
- Podnikatelia a iné pľávnické osoby.'Banka śivyhľadzuje pľávo jednostľanne zmeniť Cenník VÚB,
a.s., atobęzuvedenia dôvodu. Zmeny poplatkov ozntĺmibanka klientovi zveľejnením na webovom
sídle a obchodných_ miestach buoky najneskôr 15 dní pľed navľhovaným dňđmúčinnostizmeny.
Ak klient najnéskôľ v deň predchadźajúci dňu navrhovanej účinn"ostizmien ozntĺmi banke
odmietnutie tejto zmeny, banka bude s klientom ľokovaťo podmienkach ďalšieho trvania alebo
ukončęnia vztĺjomných 3tĺväzkovýchvzt'ahov. Ak klient- neoznétmi banke svoj
nesúhlas s
navrhovanou Zmenou podľa tohto bodu , plati, Že sa tieto Zmeny na klienta vzťahujt.

VII. Uzatvoľenie a vypovedanĺe zmluvného vzťahu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmluva sa uzatvźlrana dobu neuľčitú.
Zmluvu, uzavretu na dobu neuľčitú,môŽu zmluvné stľany kedykoľvek písomne vypovedať aj bez

udania dôvodu nasledovne:
- banka v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorâzačína plynút'pľvýmdňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď klientovi doručená,
_ klient s účinnosťoudňom doručenia písomnej výpovede banke.
Zmluvamôže bý'ukončenaaj vzć|omnou písomnou dohodou zmluvných strán.
Pľi..poľušení_podmienok tejto zmluvy sú zmluvné stľany opľávnené odstúpiťod zmluvy
s účinnosťoudňom doručenia ozntlmeniao odstúpenídruhej zmlrrvnej stľane.
Yypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy doľučíbanka písomne klientovi formou
doporučenej zásielky. Písomnosťsa povaŽuj e za đoručenú
aj vtedy, ak sa zźsíelkavrtńi ako
nedoľučitel'ná, ato dňom podania zásielky.
Ukončenie zmluvy z titulu jej vypovedania, uplynutím vymedzenej doby jej platnosti alebo
odstúpenia od zmluvy
vplyY na zapIatenie nevyľovnanej odplaty za-reállzované vklady a
-nemźĺ
výbery hotovostí v zaplombovaných obaloch podľa článku VI. Ęto zmĺuvy.

YIII. Záv eľečnéustanovenia
1. Zmluvu.je m9?"ź meniť a dopĺĺať'l.lłĺ.prynýţi.dg!{ţam! podpísanými oboma zmluvnými
stľanami, s;ÝniĄgu zmeny pľílohč). I až č. 4 podľa Clánku lVzmluvy a zmeny Cenníka VÚB,

2.
3.
4.
5.

6.

a.s' podľa Clánku Vl zmluvy.
Zmlwva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kažďű zmluvnú stranu.
Zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami.
Banką neposkytuje klientovi služby daňového poradenstva. Banka nezodpovedázadaňový obsah
transakcií, ktoré klient vykonáva pľostredníctvom vyuŽívania bankových produktov a služíeb.
B?oku týmto infoľmuje klienta o možnosti rozhodcovského riešenia spoľov alębo iného
mimosúdneho ľiešenia spoľov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou' Podmienky
týchto foľiem ľiešenia sporov, pľáva a povinnosti banky a klienta ako stľán sporu' sú upravené
najryą 11 zâkoqe č,.24412002 Z. z. o rozhodcovskom konanív znení neskorších pľedpisov ďzźlkonę
č,.42012004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení. neskoršíđh
pľôdpisov'
P1ávn9 uzťaĘ, touto zmluvou neupľavené, sa ľiadia všeobecne zâvaznýmí práłnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č,. 5l3lI99I Zb. obchôdným zákonníkom
v znení neskoľšíchpľedpisov.

ZaYlJB,

Zamajitel'a účtu:

a.s.z

V Považskej Bystľici dňa 30. I0.2020

V PovaŽskej Bystľci dňa 30. I0.2020
Anton Maľtaus, manaž& klientskych

Peter

Prí1oha:

vzťahov Radovan Čmelo,

klientskych vzť ahov senior

č. 1 Zozĺam identifikačných údajov pľe ľealizáciu vkladov hotovosti v zaplombovaných obaloch
č,.2 Zoznamidentifikačných údajov pre ręalizâciuvýberov hotovosti v zaplombovaných obaloch
č.
Zoznarĺvozidielklienta opľávnenýchĺavjazd đodotačných pľiestorov banky
č.4 Zoznam osôb klienta oprávnených na vstup do dotačných pľiestoľovbanky
č. 5 Vzor formy plombovania pri vklade
č,.6 PoplatĘ uplatňované bankou zavkladavýbe1hotovosti prostľedníctvom zaplombovaného obalu
a s tým súvisiace služby _ výpis zCenĺikaVUB, a. s.

3

Príloha č. 1 k Zmţuveo vklade a výbere
hotovosti v zaplombovanom obale

Zoznam kontaktných osôb a ĺdentifĺkačnýchúdajov pľe realizácĺu vkladov hotovosti
v zaplombovaných obaloch
oľganizačnájednotka VÚB,

a.

pobočka PovaŽská Bystľica

S'rl
org. zložka/celkový počet oľg.

zložiek

K účtučíslo:
Klient

-

majiteľ účtu:

sK44 0200 0000 0043 0856 1451
Dopravný podnik mesta Považská Bystľica s. ľ. o' skľátene DPMPB
s.r.o.

Sídlo - adresa

Sportovcov 340, P ovažská Bystric a 0I7 0I

o r ganizaěná zlo žka k l i e nta

(nâzov, adresa)-:
Popis formy plombovania
Do

Vzoľ pečiatky

DPMPB s.r.o. ul
ŕâ\
Športovcov 340

mesta
r.o.

0í7

o17 01 Považská Bystrica

-:---.-*.-, -,------.-.ę-_

lČ0:53153073 lč DPH: sKz121306561

Kontaktné telefü rľre/mailové
Meno a

klienta
a

Michaela Lieskovská
Radovan Ćmelo

0911912864,lie
09

113

I I I 52,

cmelo@,dpmpb.sk

30' I0' 2020

J'ľ'ľffiîH"ľ,I"'"'.o.2.nĺ.u.lgn'1o"

Týmto zozîamomsa ľušíZoznamúčinnýod dňa

ZaYIJB,

Zalilienta,

a.s.

Anton Maľtaus, manažérklientskych

vzťahov

Radovan Čmelo, konateľ

(meno, funkcia, otganizaěné zarađenie)

Poznámka: nevyplnené ľiadky v tabuľke treba vyčiaľknuť

*

nehodiace sa pľeěiaľknite

sa
.sk

Pľílohač,. Ż kZm|uvę o vklade a výbeľe
hotovosti v zaplombovaných obaloch
Zoznam ĺdentifikačných údajov klienta pre realizáciu výberov hotovosti v zaplombovaných
obaloch
organizačná jednotka VÚB, a.s.: pobočka Považská Bystľica

K účtučíslo:

Klient - majiteľ účtu:

sK44 0200 0000 0043 08s6 1451
Dopľavný podnik mesta PovaŽská Bystľica s. ľ. o. skľátene DPMPB

Sídlo _ adľesa

Śportovcov 3ĺ},PovažskáBystrica 017 01

s.ľ.o

organizaěn â z|ožka kl i enta
(ntnov, adresa).:

Popis identifikačných znakov

na plombe

V

VUB,

a. s.

dňa

PovaŽskej Bystľicr

ZaYUB,

a.s.

30. I0.2020

lĺlkfu*

Anton Maľtaus, manažér klientskych vzťahov
(meno, funkcia' or ganizačnézar adenie)

osoby opľávnené nahlasovať výbeľ hotovosti
Telefónne číslo

Meno
a pľiezvisko

Faxové číslo

e-mailová adľesa
ł.

V1astnoľučný
podpis

Bystľici

dňa 30. 10.2020
V PovaŽskej
Dátum účinnosti:
Týmto Zoznamom sa ľušízozîamúčinnýod dňa

Za klienta *opľávneného zástup cu
Radovan Cmelo, konateľ
Pozntĺmka: nevyplnené ľiadky v tabuľke je treba vyčiaĺknuť
* len pri komunikácii

klient.-' SC

Príloha č. 3 k Zmlweo vklade a výbeľe
hotovosti v zaplombovaných obaloch

Zoznam vozidiel opľávnených na vjazd do dotačných pľiestoľov banky

Por. č.
1

2
Ą

J

Evidenčnéčíslo
PB258CI

Skoda Fábia
Skoda Fábia
Škođa
octávia

V Považskej Bystľici

PB423C}ýĺ:

PB226CE

dňa30. l0.2020
0 2. ľ'iÜv' 2020

Dátum účinnosti:
Týmto zozrlamom sa rušíZoznam účinnýod dňa

Za klienta, opľávneného
Radovan Čmelo, konateľ

Pľíloha č. 4 k Zm\uvę o vklade a výbere
hotovosti v zaplombovaných obaloch

Zoznam osôb opľávnených na vstup do dotačných pľĺestoľovbanky
Por. č.
1

2
-t

4

Čísloop

Meno a pľiezvisko
Roman Peľina
Dušan Buček
Miroslav Cikota
Roman Jaľoš

F,I5r5367
8Y278137
EK49Ż2885
H2039963

0 2. ţi0v. 2020

Dátum účinnosti:
Týmto zoznamom sa ľušízozfIanTL účinnýod dňa

Zaklienta,
Rađovan Čmelo, konateľ

Pľíloha ě. 5 k Zmlweo vklade a výbeľe
hotovosti v zaplombovaných obaloch

Vzoľ formy plombovania pľi vklade

**

Meno a pľiezvisko
podnik mesta
340

ot

Ş.ľ.o.

Športovcov 340
o17 01 PovaŽská

@

|ö DpH:

DPH;

vzoľ pečiatĘ

Zaklíerlta,
Radovan Čmelo, konateľ

*

uvedenú tabul'ku ako aj vzor
IV. bod 3c) tejto zmluvy

pečiaĘvypíĺaklient

len v pľípade foľmy plombovania uvedenej v čl.

Pľíloha č. 6 k Zmluve o vklade a výbeľe
hotovosti v zaplombovaných obaloch

Poplatky uplatňované bankou za vklad a výbeľ hotovosti pľostľedníctvomzaplombovaných
obalov a s tym súvisiace služby - vypis z Cenníka VÚB, a.s.

v€aCM
Vklad v hotovosti
- do 10 000,00 € , ľesp. pľepočetv

CM

(vľátane)l) _ mince € a

5,00 €

bankovky

zakaŽđýchaj
začatých 50 ks mincí,
min.5'00€

- pri počte mincí nad 50 ks

1,50 €

(započítavasa aj prých 50ks)

- nad 10 000,00 €

, ľesp.

prepočet v CMl) _ mince € a

bankovĘ

0,010Á Zo sumy vkladu,

min.5,00€

zakažďýchaj
zaěatých 50 ks mincí,
min. 5,00 €
1,50 €

pľi počte mincí nad 50 ks
(zapoćltava sa aj pĺvých 50 ks)
-

Vklad neľoztľiedenej hotovosti (€ a CM) podľa nominálnych hodnôt
alebo zvýšená pľácnosť pri vklade bankoviek v CM na pokladnici,
pľi počte bankoviek 500 ks vľátane (hlavne mimobankové

0,IoÁ zo sumy vkladu

zmenárne). Poplatok j e uplatňovaný namiesto štandardného
poplatku za vklad hotovo sti

Výbeľ hotovosti v pokladnici obchodného miesta, ľesp. formou
zaplombovaného obalu zučtov vedených vo VÚB, a. s.:
do 10 000,00 €

, resp.

pľepočetv CM (vrátane)

nad 10 000'00 €, ľesp. pľepočetv CM
i::]iÍĺ':: "1 ,,.,' ..:,.i
i

'1:'

t: t,:

;l-]jţ,i

.'i

:,: "li:

'

'
''.:

i

'

5,00 €

ĺ

}

'

,'

,..

':'

Sankčný poplatok v pľípade nezrealizovania nahláseného výberu
hotovosti nad 10 000,00 € , ľesp. v pľotihodnote CM
v požadovanom tetmíne
Šeková lnižka

0,0I Yo zvybrartej sumy,
minimálne
5,00 €
0,IoÁ zo sumy
nezrealizovaného
výbeľu 2)

Zâkazýp\aty prí ozntĺmení stľaţ šeku ţov)
Poznźtmka:.

1) Poplatok je štandaľdne účtovanýztlětuhneď po tľansakcii.
2) Sankčný poplatok zanezrealizovanie nahláseného výbeľu je zućtovaný z'íčtu

3,00€

5,00 €

